
สรุปผลการจั ดซื้อจ ดจ้างัการจ ดหาพ สดุในรอบเดือนตุลาคม 2564 – กั นยายน 2565 
 โรงเรียนทัุ่งฟ้าวิทยาคม  อำเภอบ้านตาก  จ งหว ดตากั 

สำน กงานเขตพื้นที่การศึกษาม ธยมศึกษาตาก 
 
ลำ 
ด บ 
ทัี่ 

งานที่จ ดซื้อหรอืจ ดจ้าง วงเงินที ่
จ ดซัื้อ
หรือจ ด
จ้าง 

ราคากลาง วธิซีื้อหรือจ้าง รายชือ่ผูเ้สนอ
ราคาัและราคาทัี่

เสนอ 

ผูไ้ด้รั บการค ดเลือกั
และราคาที่ตกลงซัื้อ 

หรัือจ้าง 

เหตัุผลที่ค ดเลอืกโดยสรุป เลขที่และว ันที ่
ของส ัญญาหรอื
ข้อตกลงในการั
จ ดซือ้หรือจ้าง 

1  ซื้อคอมพิวเตอร์การเงิน 21,900 21,900 เฉพาะเจาะจง ร้านตากคอมพิวเตอร์ 
ราคา 21,900 บาท 

ร้านตากคอมพิวเตอร์ 
ราคา 21,900 บาท 

เสนอราคาตามข้อก าหนด 
ภายในวงเง ินงบประมาณ 

4 พ.ย.2564 

2 ซื้ออุปกรณป์้องกันโควิด-19 31,720 31,720 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านคุรุภัณฑ์ 
ราคา 31,720 บาท 

ร้านบ้านคุรุภัณฑ์ 
ราคา 31,720 บาท 

เสนอราคาตามข้อก าหนด 
ภายในวงเงินงบประมาณ 

4 พ.ย.2564 
 
 

 3 ซื้ออุปกรณ์เฝ้าระวังป้องกันและควบคุม
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

23,410 23,410 เฉพาะเจาะจง ร้านจันทมณี 
ราคา 23,410 บาท 

ร้านจันทมณี 
ราคา 23,410 บาท 

เสนอราคาตามข้อก าหนด 
ภายในวงเง ินงบประมาณ 

11 พ.ย.2564 

4 จ้างประกอบอาหารให้นักเรียนพักนอน
เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 64 

192,000 192,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.วันเพ็ญ ใจใส      
ราคา 192,000 
บาท 

น.ส.วันเพ็ญ ใจใส 
ราคา 192,000 
บาท 

เสนอราคาตามข้อก าหนด 
ภายในวงเง ินงบประมาณ 

12 พ.ย.2564 

5 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้น
เตอร์ (งานธุรการสารบรรณ) 

26,199 26,199 เฉพาะเจาะจง ร้านตากคอมพิวเตอร์ 
ราคา 26,199 บาท 

ร้านตากคอมพิวเตอร์ 
ราคา 26,199 บาท 

เสนอราคาตามข้อก าหนด 
ภายในวงเง ินงบประมาณ 

25 พ.ย.2564 

6 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 
108ล และอาคารโรงฝึก 

500,000 500,000 เฉพาะเจาะจง บ้านตากอลูมิเนียม 
ราคา 500,000 บาท 

บ้านตากอลูมิเนียม 
ราคา 500,000 บาท 

เสนอราคาตามข้อก าหนด 
ภายในวงเง ินงบประมาณ 

9 ธ.ค.2564 

7 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับ
ห้องสมุด 5 เครื่อง 

88,190 88,190 เฉพาะเจาะจง ร้านตากคอมพิวเตอร์ 
  ราคา 88,190 บาท 

ร้านตากคอมพิวเตอร์ 
ราคา 88,190 บาท 

เสนอราคาตามข้อก าหนด 
ภายในวงเง ินงบประมาณ 

9 ธ.ค.2564 



สรุปผลการจั ดซื้อจ ดจ้างัการจ ดหาพ สดุในรอบเดือนตุลาคม 2564 – กั นยายน 2565  
โรงเรียนทัุ่งฟ้าวิทยาคม  อำเภอบ้านตากั จ งหว ดตากั 

สำน กงานเขตพื้นที่การศึกษาม ธยมศึกษาตาก 
 

ลำ 
ด บ 
ทัี่ 

งานที่จ ดซื้อหรือจ ดจ้าง วงเงินที ่
จ ดซัื้อ
หรือจ ด
จ้าง 

ราคากลาง วธิซีื้อหรือจ้าง รายชือ่ผูเ้สนอ
ราคาัและราคาทัี่

เสนอ 

ผูไ้ด้รั บการค ดเลือกั
และราคาที่ตกลงซัื้อ 

หรัือจ้าง 

เหตัุผลที่ค ดเลือกโดยสรุป เลขที่และวั นที ่
ของสั ญญาหรอื
ข้อตกลงในการั
จ ดซื้อหรือจ้าง 

8  ซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ส าหรับห้อง 
 สมุด 

10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง ร้านห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ขายถูกเฟอร์นิเจอร์ 
ราคา 10,000 บาท 
 

ร้านห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ขายถูกเฟอร์นิเจอร์ 
ราคา 10,000 บาท 

เสนอราคาตามข้อก าหนด 
ภายในวงเง ินงบประมาณ 
 

23 ธ.ค.2564 

9 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
สถานท่ีก่อสร้างเวที 

19,050 19,050 เฉพาะเจาะจง นายนิวัตร ดอกค าแดง 
ราคา 19,050 บาท 

นายนิวัตร ดอกค าแดง 
ราคา 19,050 บาท 

เสนอราคาตามข้อก าหนด 
ภายในวงเงินงบประมาณ 

28 ธ.ค.2564 
 

 
10 ซื้อไม้ก่อสร้างหน้าเวที 46,960 46,960 เฉพาะเจาะจง ร้านประนอม 

เฟอร์นิเจอร์                    
ราคา 46,960 บาท 

ร้านประนอม 
เฟอร์นิเจอร์                    
ราคา 46,960 บาท 

เสนอราคาตามข้อก าหนด 
ภายในวงเง ินงบประมาณ 

28 ธ.ค.2564 
 

11 จ้างประกอบอาหารให้นักเรียนพักนอน
วันท่ี 24 มกราคม - 11 มีนาคม 65 

180,480 180,480 เฉพาะเจาะจง น.ส.วันเพ็ญ ใจใส   
ราคา 180,480 
บาท 

น.ส.วันเพ็ญ ใจใส 
ราคา 180,480 
บาท 

เสนอราคาตามข้อก าหนด 
ภายในวงเง ินงบประมาณ 

24 ม.ค.2565 

12 ซื้อก่อสร้างเวที 26,370 26,370 เฉพาะเจาะจง ร้านจันทมณี 
ราคา 26,370 บาท 

ร้านจันทมณี 
 ราคา 26,370 บาท 

เสนอราคาตามข้อก าหนด 
ภายในวงเง ินงบประมาณ 

24 ม.ค.2565 

13 ร้านบ้านครุภัณฑ์ (งานลูกเสือซื้อวัสดุ) 5,415 5,415 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านครุภัณฑ์ 
ราคา 5,415 บาท 

ร้านบ้านครุภัณฑ์ 
ราคา 5,415 บาท 

เสนอราคาตามข้อก าหนด 
ภายในวงเง ินงบประมาณ 

 ก.พ.2565 

 
 



สรุปผลการจั ดซื้อจ ดจ้างัการจ ดหาพ สดุในรอบเดือนตุลาคม 2564 – กั นยายน 2565 
โรงเรียนทัุ่งฟ้าวิทยาคม  อำเภอบ้านตากั จ งหว ดตากั 

สำน กงานเขตพื้นที่การศึกษาม ธยมศึกษาตาก 
 

ลำ 
ด บ 
ทัี่ 

งานที่จ ดซื้อหรือจ ดจ้าง วงเงินที ่
จ ดซัื้อ
หรือจ ด
จ้าง 

ราคากลาง วธิซีื้อหรือจ้าง รายชือ่ผูเ้สนอ
ราคาัและราคาทัี่

เสนอ 

ผูไ้ด้รั บการค ดเลือกั
และราคาที่ตกลงซัื้อ 

หรัือจ้าง 

เหตัุผลที่ค ดเลือกโดยสรุป เลขที่และวั นที ่
ของสั ญญาหรอื
ข้อตกลงในการั
จ ดซื้อหรือจ้าง 

14  ซื้อกล้องกิจกรรมยุวชนประกันภัย 
 

30,470 30,470 เฉพาะเจาะจง ร้านบิ๊กคาเมร่าคอร์
เปอร์เรช่ัน จ ากัด 
ราคา 30,470 บาท 
 

ร้านบิ๊กคาเมร่าคอร์
เปอร์เรช่ัน จ ากัด 
ราคา 30,470 บาท 

เสนอราคาตามข้อก าหนด 
ภายในวงเง ินงบประมาณ 
 

24 ก.พ.2565 

15 ซื้อวัสดุของพัสดุ 24,572 24,572 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านครุภัณฑ์ 
 ราคา 24,572 บาท 

ร้านบ้านครุภัณฑ์ 
 ราคา 24,572 บาท 

เสนอราคาตามข้อก าหนด 
ภายในวงเงินงบประมาณ 

7 ม.ีค.2565 
 

16 วงเงินไม่เกิน 100,00 บาท   เฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกินราคา 
100,00 บาท 

วงเงินไม่เกินราคา 
100,00 บาท 

เสนอราคาตามข้อก าหนด 
ภายในวงเง ินงบประมาณ 

มี.ค.2565 

17 จ้างประกอบอาหารให้นักเรียนพักนอน
วันท่ี 18 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 65 

187,440 187,440 เฉพาะเจาะจง น.ส.วันเพ็ญ ใจใส   
ราคา 187,440 
บาท 

น.ส.วันเพ็ญ ใจใส 
ราคา 187,440 
บาท 

เสนอราคาตามข้อก าหนด 
ภายในวงเง ินงบประมาณ 

18 พ.ค.2565 

18 ซื้องานโสตทัศนศึกษา 29,000 29,000 เฉพาะเจาะจง นายสุภาพ ภูพลฝัน 
ราคา 29,000 บาท 

นายสุภาพ ภูพลฝัน 
ราคา 29,000 บาท 

เสนอราคาตามข้อก าหนด 
ภายในวงเง ินงบประมาณ 

2 มิ.ย.2565 

19 จ้างท าถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้า
โรงอาหาร 

20,000 20,000 เฉพาะเจาะจง นายนิวัตร ดอกค าแดง 
ราคา 20,000 บาท 

นายนิวัตร ดอกค าแดง 
ราคา 20,000 บาท 

เสนอราคาตามข้อก าหนด 
ภายในวงเง ินงบประมาณ 

7 มิ.ย.2565 

 
 



สรุปผลการจั ดซื้อจ ดจ้างัการจ ดหาพ สดุในรอบเดือนตุลาคม 2564 – กั นยายน 2565 
โรงเรียนทัุ่งฟ้าวิทยาคม  อำเภอบ้านตากั จ งหว ดตากั 

สำน กงานเขตพื้นที่การศึกษาม ธยมศึกษาตาก 
 

ลำ 
ด บ 
ทัี่ 

งานที่จ ดซื้อหรือจ ดจ้าง วงเงินที ่
จ ดซัื้อ
หรือจ ด
จ้าง 

ราคากลาง วธิซีื้อหรือจ้าง รายชือ่ผูเ้สนอ
ราคาัและราคาทัี่

เสนอ 

ผูไ้ด้รั บการค ดเลือกั
และราคาที่ตกลงซัื้อ 

หรัือจ้าง 

เหตัุผลที่ค ดเลือกโดยสรุป เลขที่และวั นที ่
ของสั ญญาหรอื
ข้อตกลงในการั
จ ดซื้อหรือจ้าง 

20  ซื้ออุปกรณ์ปรับปรุงซ่อมแซม 
 บ้านพักนักเรียน 
 
 

16,677 16,677 เฉพาะเจาะจง ร้านจันทมณี 
ราคา 16,677 บาท 
 

ร้านจันทมณี 
ราคา 16,677 บาท 

เสนอราคาตามข้อก าหนด 
ภายในวงเง ินงบประมาณ 
 

9 มิ.ย.2565 

21  ซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้านพักนักเรียน 
 

31,930 31,930 เฉพาะเจาะจง ร้านจันทมณี 
ราคา 31,930 บาท 
 

ร้านจันทมณี 
ราคา 31,930 บาท 
 

เสนอราคาตามข้อก าหนด 
ภายในวงเงินงบประมาณ 

30 มิ.ย.2565 
 

22 จ้างประกอบอาหารให้นักเรียนพักนอน
วันท่ี 1 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 65 

136,320 136,320 เฉพาะเจาะจง น.ส.วันเพ็ญ ใจใส 
ราคา 136,320 บาท 

น.ส.วันเพ็ญ ใจใส 
ราคา 136,320 บาท 

เสนอราคาตามข้อก าหนด 
ภายในวงเง ินงบประมาณ 

1 ก.ค.2565 

23 ซื้อหนังสือเรียนฟรี 15 ปี 227,384 227,384 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน 
จ ากัด 
เพิ่มพูนศึกษ ราคา 

  227,384 บาท 

ห้างหุ้นส่วน จ ากัด 
เพิ่มพูนศึกษ ราคา 
227,384 บาท 

เสนอราคาตามข้อก าหนด 
ภายในวงเง ินงบประมาณ 

5 ก.ค.2565 

24  ซื้อวัสดุส านักงานในโครงการพัสดุ 18,820 18,820 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านครุภัณฑ์ 
ราคา 18,820 บาท 

ร้านบ้านครุภัณฑ์ 
ราคา 18,820 บาท 

เสนอราคาตามข้อก าหนด 
ภายในวงเง ินงบประมาณ 

11 ก.ค.2565 

25  อาหาร 127,800 127,800 เฉพาะเจาะจง ราคา 127,800 บาท  ราคา 127,800 บาท เสนอราคาตามข้อก าหนด 
ภายในวงเง ินงบประมาณ 

2 ส.ค.2565 



สรุปผลการจั ดซื้อจ ดจ้างัการจ ดหาพ สดุในรอบเดือนตุลาคม 2564 – กั นยายน 2565 
โรงเรียนทัุ่งฟ้าวิทยาคม  อำเภอบ้านตากั จ งหว ดตากั 

สำน กงานเขตพื้นที่การศึกษาม ธยมศึกษาตาก 
 

ลำ 
ด บ 
ทัี่ 

งานที่จ ดซื้อหรือจ ดจ้าง วงเงินที ่
จ ดซัื้อ
หรือจ ด
จ้าง 

ราคากลาง วธิซีื้อหรือจ้าง รายชือ่ผูเ้สนอ
ราคาัและราคาทัี่

เสนอ 

ผูไ้ด้รั บการค ดเลือกั
และราคาที่ตกลงซัื้อ 

หรัือจ้าง 

เหตัุผลที่ค ดเลือกโดยสรุป เลขที่และวั นที ่
ของสั ญญาหรอื
ข้อตกลงในการั
จ ดซื้อหรือจ้าง 

26  ซื้อกระดาษงานพัสดุ 
 
 

12,000 12,000 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านครุภัณฑ์ 
ราคา 12,000 บาท 
 

ร้านบ้านครุภัณฑ์ 
ราคา 12,000 บาท 

เสนอราคาตามข้อก าหนด 
ภายในวงเง ินงบประมาณ 
 

19 ส.ค.2565 

27  ซื้อวัสดุอบรมผู้น านักเรียนส่งเสริม 
 สุขภาพ เด็กไทยท าได้ 
 

8,200 8,200 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านครุภัณฑ์ 
ราคา 8,200 บาท 
 

ร้านบ้านครุภัณฑ์ 
ราคา 8,200 บาท 
 

เสนอราคาตามข้อก าหนด 
ภายในวงเงินงบประมาณ 

29 ส.ค.2565 

28 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์โครงการสถานท่ีส่งเสริม 
อาชีพ 

36,707 36,707 เฉพาะเจาะจง ร้านจันทมณี 
ราคา 36,707 บาท 

ร้านจันทมณี 
ราคา 36,707 บาท 

เสนอราคาตามข้อก าหนด 
ภายในวงเง ินงบประมาณ 

29 ส.ค.2565 

29 ค่าแรงจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ 
อาชีพ 

26,000 26,000 เฉพาะเจาะจง นายนิวัตร ดอกค าแดง 
ราคา 26,000 บาท 

นายนิวัตร ดอกค าแดง 
ราคา 26,000 บาท 

เสนอราคาตามข้อก าหนด 
ภายในวงเง ินงบประมาณ 

29 ส.ค.2565 

30  ซื้อวัสดุพัสดุส านักงาน 
 

5,385 5,385 เฉพาะเจาะจง ร้านตากคอมพิวเตอร์ 
ราคา 5,385 บาท 

ร้านตากคอมพิวเตอร์ 
ราคา 5,385 บาท 

เสนอราคาตามข้อก าหนด 
ภายในวงเง ินงบประมาณ 

29 ส.ค.2565 

31  ค่าจ้างเหมาอาหารกลางวัน เด็กไทยท า 
 ได้ 
 

7,200 7,200 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุภาภรณ์ ปิยรัตน์ 
ราคา 7,200 บาท 

 น.ส.สุภาภรณ์ ปิยรัตน์ 
 ราคา 7,200 บาท 

เสนอราคาตามข้อก าหนด 
ภายในวงเง ินงบประมาณ 

30 ส.ค.2565 

32  จ้างประกอบอาหารนักเรียนพักนอน 
 วันท่ี 5 กันยายน - 10 ตุลาคม 65 
 
 

153,360 153,360 เฉพาะเจาะจง น.ส.วันเพ็ญ ใจใส 
ราคา 153,360 บาท 
 

น.ส.วันเพ็ญ ใจใส 
ราคา 153,360 บาท 

เสนอราคาตามข้อก าหนด 
ภายในวงเง ินงบประมาณ 
 

9 ก.ย.2565 



สรุปผลการจั ดซื้อจ ดจ้างัการจ ดหาพ สดุในรอบเดือนตุลาคม 2564 – กั นยายน 2565 
โรงเรียนทัุ่งฟ้าวิทยาคม  อำเภอบ้านตากั จ งหว ดตากั 

สำน กงานเขตพื้นที่การศึกษาม ธยมศึกษาตาก 
 

ลำ 
ด บ 
ทัี่ 

งานที่จ ดซื้อหรือจ ดจ้าง วงเงินที ่
จ ดซัื้อ
หรือจ ด
จ้าง 

ราคากลาง วธิซีื้อหรือจ้าง รายชือ่ผูเ้สนอ
ราคาัและราคาทัี่

เสนอ 

ผูไ้ด้รั บการค ดเลือกั
และราคาที่ตกลงซัื้อ 

หรัือจ้าง 

เหตัุผลที่ค ดเลือกโดยสรุป เลขที่และวั นที ่
ของสั ญญาหรอื
ข้อตกลงในการั
จ ดซื้อหรือจ้าง 

33  ซื้อจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 พละศึกษา (วอลเล่ย์บอล) 

10,270 10,270 เฉพาะเจาะจง ร้านพาโชค 
ราคา 10,270 บาท 
 

ร้านพาโชค 
ราคา 10,270 บาท 
 

เสนอราคาตามข้อก าหนด 
ภายในวงเงินงบประมาณ 

5 ก.ย.2565 
 

34 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 23,000 23,000 เฉพาะเจาะจง ราคา 23,000 บาท ราคา 23,000 บาท เสนอราคาตามข้อก าหนด 
ภายในวงเง ินงบประมาณ 

9 ก.ย.2565 
 

 


